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Reformed Witness Hour Message

of the Protestant Reformed Churches in America

translated by Pastor John Flores

Efeso 5:22-24 

“Mga Maybahay na Nagpapasakop sa Kanilang Asawa”

ni Rev. Rodney Kleyn

Mayroon bang kaguluhan sa iyong pag-aasawa?  Magkaaway ba kayo ng iyong kabiyak?  Hindi ka ba
kumikibo sa mga araw na ito?  Iniisip mo ba kung paano nangyari ang lahat ng ito?  Minsan kang
umibig at may maliwanag na hinaharap kang nakikita, subalit ngayon lumalala ng lumalala ang mga
bagay sa inyong relasyon.  At naiisip mo, ang bagay ba na ito ay mababaligtad pa?

Mayroong ilang bilang ng iba’t ibang mga kadahilanan sa suliranin ng mga mag-aasawa.  Ito ay
maaaring ang kakulangan ng ugnayan.  Hindi mo ibinabahagi ang iyong buhay at hindi ka nakikinig
maigi.  Ang iba pang dahilan ay ang mahirap na mga pangyayari at ng mga kabiguan na dulot ng –
pera, mga anak, bawal na pagtatalik ng di mag-asawa.  Ang iba pang dahilan ay ang kaibahan sa
relihiyon.  O ang dahilan ay ang kaasalan ng puso ng pagiging makasarili, kayabangan, pagseselos,
pagkagalit, at marami pa.

Subalit, marahil ang pinakamalaki at mismong dahilan ng suliranin sa pag-aasawa ay ito:  pagsuway
sa kalooban ng Dios sa pag-aasawa – ang pagtanggi na mamuhay sa pag-aasawa na naaayon sa Salita
ng Dios – ang kaisipan na mas alam pa natin ang mabuti kaysa sa Dios at gagawin natin ito sa ating
pamamaraan.  Masasabi ko na ito na marahil ang pinaka-dahilan ng suliranin sa pag-aasawa.

Madalalas, matapos maikasal ang batang magkasintahan, marahil sa ilang mga taon, natatagpuan nila
ang pag-aasawa na nasa mabatong kalagayan.  Bago sila ikasal, nakita nila ang iba na may mga usapin
sa pag-aasawa, subalit hindi nila pinangarap na ito ay mangyayari sa kanila.  Dahil kung tutuusin, sila
ay sobrang nagmamahalan.  Subalit ngayon sila ay nasa kaguluhan.  Paano ito nangyari?  Sa ganitong
paraan.  Ang iyong pag-aasawa ay hindi makaka-ahon sa pakiramdam ng pagmamahal.  Ang higit na
mahalaga kaysa sa pagmamahal sa asawa ay ang pagsunod sa Dios.  Ang mga pag-aasawa ay
nagtatapos sa kaguluhan dahil ang lalaki at babae ay hindi handa ang sarili sa pag-aasawa sa
pamamagitan ng pagtuklas ng kalooban ng Dios sa para sa pag-aasawa at papagtibayin na isunod ito
sa kanilang pag-aasawa.  Sa halip, kanilang iniisip na sila ay mabubuhay lamang sa kanilang
nararamdaman.

Sa programang ito sa radyo, tayo ay kumakakausap tungkol sa mag-aasawa at ng pamilya.  Dinisenyo
ng Dios sa pag-aasawa, at Kanyang maliwanag na ipinakahulugan ang posisyon at ang tungkulin ng
asawang lalaki at babae.  Kapag ating sinunod ang disenyo ng Dios, ang ating pag-aasawa ay
maghahatid ng parangal sa Dios at magiging pagpapala para sa atin.

Noong nakaraang linggo ating tinunghayan ang posisyon at ang mga tungkulin ng lalaki sa pag-aasawa.
Ang kanyang katayuan mula sa Dios na siya ay ulo at tagapanguna ng kanyang asawang babae at sa
tahanan.  Ang kanyang mismong tungkulin bilang asawang lalaki ay ang mahalin ang kanyang asawa.
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Sa kanyang katayuan, dapat niyang itulad ang sarili kay Jesu Cristo, na siyang ulo at tagapanguna ay
may pusong tagapaglingkod at siya, sa Kanyang pagmamahal, ibinigay ang Kanyang sarili para sa
Kanyang iglesia.

Ngayon ay ating titingnan ang lugar at tungkulin ng asawang babae.  Sa mensaheng ito hindi ko
ibibigay sa inyo kung ano lamang ang aking palagay.  Nais kong dalhin sa inyo ang katuruan ng Salita
ng Dios.  Ang Dios, sa pasimula, ay nilikha ang babae.  Siya ang arkitekto ng kababaihan.  Nais nating
makita kung ano ang Kanyang layunin at disenyo para sa kababaihan.

Ang katuruan ng Biblia dito ay hindi popular.  Makikita mo ang sarili mo marahil na tumutugon ng
negatibo dito habang ikaw ay nakikinig.  Subalit naniniwala ako na ang maka-Dios na babae, ang babae
ng pananampalataya, na naniniwala kay Jesu Cristo para sa kanyang kaligtasan at gumagamit ng Biblia
bilang gabay sa kanyang pamumuhay, ay sasang-ayon at magnanais na sumunod sa kalooban ng Dios
sa kanya mula sa Biblia.

Kaya nga, ano ang kalooban ng Dios at disenyo para sa babae sa pag-aasawa?  Ano ang kanyang
katayuan patungkol sa kanyang asawang lalaki?

Ang Bagong Tipan ay napakaliwanag sa ganito.  Kaugnay sa tawag ng lalaki na maging ulo ng kanyang
asawa, ang babae ay tinawag na mapasailalim ng kanyang asawa.  Isaalang alang ang mga sitas na
ito sa Bagong Tipan:  Efeso 5:22ss,  “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na
gaya... ng iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa
kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay.”  “Ang babae ay gumalang sa kaniyang asawa”  (Efeso
5:33).  Sa Colosas 3:18:  “Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa
Panginoon.”  Sa 1 Pedro 3, sa unang 6 na mga talata:  “Kayong mga asawang babae, pasakop kayo
sa inyong sarisariling asawa... [bilang] mga babaing banal na nagsiasa sa Dios, na pasakop sa
kanikaniyang asawa;  Na gaya ni Sara na tumalima kay Abraham, na kaniyang tinawag na panginoon.”
Sinasabi ng 1 Corinto 11:3 na ang ulo ng babae ay ang lalaki.  Sinasabi ng 1 Timoteo 2:12 na ang
babae ay hindi dapat magkaroon ng pamumuno sa lalaki.  At sinasabi ng Tito 2:4 at 5 na ang
kabataang babae ay dapat magmahal sa kanilang mga asawa, mahalin ang kanilang mga anak, maging
mahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang-loob, pasakop sa
kanikaniyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Dios.  Hindi mababasa ng sinoman sa
Biblia sa anomang paraan na ang katayuan ng babae ay mapasakop sa pangunguna ng kanyang asawa.

Kaya, ano ang ibig sabihin nito para sa kanya at ano ang kagaya nito?

Una, hindi ibig sabihin na ang babae ay magiging alipin ng kanyang asawa, o hindi siya maaaring
magbukas ng kanyang bibig upang magpahayag ng kanyang palagay o magtanong sa kanyang asawa
o na ang maybahay ay magiging isang mahiyain na ang kakayahan ay basahan lamang.  Ganito marahil
ang pamamaraan ng pakikitungo at pananaw sa kababaihan sa relihiyon sa Silangan at Islam.  Subalit
hindi ganito, hindi ganito ang pamamaraan ng Biblia.  Ang mga Cristianong kalalakihan na ganito
pakitunguhan ang kanilang mga asawa ay dapat ikahiya at magsisi sa gayong kawalang pagmamahal
at makasalanang kaasalan na lumalabas mula sa kanilang sariling kawalan ng katiyakan at
kahambugan.  Basahin na lamang kung ano ang sinasabi ng Mga Kawikaan 31 tungkol sa mabuting
babae at iyong makikita na siya ay malikhain at matalino, na siya ay gumagawa ng kusa, at siya ay
iginagalang ng kanyang asawa at mga anak.
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Gayon din naman, ang pagpapasakop ay hindi nangangahulugan na ang babae ay mas mababa sa
kanyang asawa.  Ang kaisipan ng pagpapasakop hindi nito ginagawa na ang babae ay mababa.  Si
Jesus ay hindi mababa kina Jose at Maria.  Gayon man ating mababasa sa Lucas 2:51 na Siya ay
“napasailalim sa kanila.”  Nanatili Siyang Dios, na kanilang Manlilikha, at kanilang Tagapagligtas.
Gayonman, Siya ay napasakop sa kanila.   Ito ay hindi nakapag-alis sa Kanya ng Kanyang dignidad
bilang Dios.  Ito ay tunay sa totoong buhay sa ibang relasyon.  Sa lipunan at gawaan, tayo ay nasa
ilalim ng pagpapasakop ng pamahalaan at pinapasukan.  Sa ganito, hindi ginagawang tayo ay mababa
bilang mamamayan sa gayong pamahalaan o ng pinapasukan na mababa sa kanyang amo.  Hindi, ito
ay bahagi lamang ng paraan na ang Dios ay nagsasaayos ng lipunan.  Kaya gayon din naman sa
tahanan.  Ang gampanin na ibinigay ng Dios sa babae ay hindi nag-aalis ng kanyang tungkulin at
estado sa harap ng Dios.

Kaya maliwanag na itinalaga ng Dios na ang babae ay magpapasakop sa kanyang asawa.  Ibig sabihin
nito na siya ay kusang loob na inilalagay ang sarili sa ilalim ng kanyang pamamahala at pangunguna
at siya ay susunod sa lahat ng mga bagay.  Ang pagpapasakop na ito ay pangunahing kaasalan ng
kanyang puso sa kanyang asawa at sa Dios.  

Tulad sa pagpunta ni Jesus upang gawin ang kalooban ng Ama, Kanyang sinabi,  “Aking kinalulugurang
sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso” (Mga Awit
40:8).  Ito ay iba kaysa sa pangmamaliit na kaasalan ng pagbibitiw.  Kaya gayon din sa pagpapasakop
ng babae.  Sinasabi sa atin ng Mga Kawikaan 31 na ang mabuting maybahay ay gumagawa ng “kusa
sa kanyang mga kamay.”  Nakakatagpo siya ng malaking kasiyahan sa paggamit ng ibinigay na kaloob
sa kanya ng Dios na mga pagkukunan ng pangangailangan ng kanyang asawa at ng pamilya.  Sinasabi
ng Efeso 5:33 na siya ay dapat “galangin,” o irespeto, “ang kanyang asawa.”  Ganito ang kaasalan ng
paghanga at pagpapahalaga para sa kanyang asawa.  Ito ay may kinalaman, hindi lamang sa kanyang
kaasalan sa kanyang asawang lalaki, kundi ang kanyang kaasalan sa Dios.   Ang pagpapasakop ng
babae ay isang espiritual na bagay, isang bagay na may kinalaman sa kanyang relasyon sa Dios.  Dapat
niyang gawin ito (Efeso 5:22)  “na gaya ng sa Panginoon.”  

Ang babae ay dapat magbantay sa kanyang tawag na magpasakop bilang isang pagsubok ng kanyang
pagsunod at pagmamahal sa Dios.  Sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad,  “Kung ako'y inyong iniibig,
ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.”  At isa sa Kanyang mga kautusan sa babae ay ang itulad ang
sarili sa Kanyang kasintahan, ang iglesia, na napapasakop sa Kanya.  Nakita nyo ba mga kababaihan,
ito ay tunay na may kinalaman sa iyong asawa at sa kanyang hinihingi at mga inaasahan.  Ito ay may
kinalaman sa kanyang mga kakayahan at mga talento at katalinuhan, sa kanyang edukasyon, o kahit
pa sa kanyang kalagayang espiritual at ng pamamaraan na kanyang ipinapakitungo sa iyo.  Subalit una,
ang pagpapasakop ay tungkol sa Dios at sa Kanyang mga inaasahan sa iyo bilang maybahay.

Magagawa ito ng babae.  Siya ay magpapasakop dahil sa pagmamahal sa Dios at para sa karangalan
ng Dios.  Sinasabi ng Tito 2 na ginagawa niya ito,  “Upang ang salita ng Dios ay hindi malapastangan.”
Minsan tayo ay mabubuhay sa paraang nagdadala ng kawalang-parangal sa Salita ng Dios.  Ang
Cristianong maybahay ay magmamahal sa kanyang asawa at magpapasakop sa kanya alang-alang sa
pangalan ng Dios at karangalan.  At ang tanging babae na makakagawa nito ay ang mga tinutulungan
ng Dios, na binago ng Dios sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, upang sila ay magkaroon ng biyaya
at panloob na kalakasan na gawin ito dahil mahal nila ang Dios.  Sinasabi ng 1 Pedro 3 na ang
mananampalatayang maybahay na pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng
espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios na may malaking halaga.
Ito ang hinahanap ng Dios para sa isang babae.
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Una, ang pagpapasakop na ito ay kusang-loob.  Sa pagkukusa, hindi ko ibig sabihin na, ito ay hindi
sapilitan.  Kung ito ay ipinag-uutos ng Dios, walang dahilan upang ito ay hindi sapilitan.  Subalit ito ang
aking ibig sabihin.  Ang iglesia ay hindi nagpapasakop kay Cristo dahil siya ay pinilit ng laban sa
kanyang kagustuhan.  Kundi, siya ay nagpapasakop dahil sa kamangha-manghang biyaya ng Dios na
bumago sa kanya mula sa pagiging rebelde upang maging magandang maybahay.  Sinasabi ng Mga
Awit 110:3 na ginagawa ng Dios ang Kanyang mga pinili na may pagnanais sa araw ng Kanyang
kapangyarihan.  At gayon din naman dito.  Kaya ang talunin at daigin ay ang pagmamahal ni Cristo na
ninanais ng iglesia upang pasakop sa Kanya.  Wala sa Biblia na sinabi sa asawang lalaki na pilitin ang
kanyang asawa, ng pisikal, tungo sa pagpapasakop.  Ang babae mismo na siyang inutusan na pasakop
ang kanyang sarili.  At gagawin niya ito ng may pagkukusa sa kapaligiran ng pag-ibig.

Pangalawa, ang pagpapasakop na ito ay lubos.  Sinasabi ng Efeso 5:24,  “Kung paanong ang iglesia
ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa
lahat ng mga bagay.”  Sa lahat ng bagay!  Walang lugar kung saan ang iglesia ay hindi napapasakop
kay Cristo.  Hindi masasabi ng iglesia na, “Hindi kami susunod sa kautusan ni Cristo sa usapin ng
doktrina pero hindi sa pagsamba.”  Ang iglesia ay hindi magsasabi na, “Hindi kami susunod sa kautusan
ni Cristo na turuan ang aming mga anak pero hindi kasama ang pangangaral ng evangelio sa lahat ng
mga bansa.”  Ang iglesia ay hindi magsasabi na, “Hindi kami magpapasakop sa Kanya sa ilang panahon,
pero sa ibang panahon kami ay malayang makakapag-isip at gagawin ayon sa aming kaligayahan.”  Sa
lahat ng bagay ang iglesia ay dapat mapasailalim ni Cristo.  Ang kanyang pagpapasakop ay buo at
malawak.

Sa Efeso 5 sinasabi na, ito ay para sa maybahay.  Ang kanyang pagpapasakop ay hindi dapat pinipili,
pagpili sa kung ano ang gusto at tanggihan ang ayaw mo na klase ng kaasalan.  Ang maybahay ay
hindi dapat magsabi na,  “Ako ay magpapasakop sa iyo habang ibinibigay mo sa akin ang aking
kailangan,”  o  “habang ikaw ay mabuti sa akin.”  Hindi!  Sa bawat bagay ay hinahayaan niya ang
kanyang asawa na maging ulo, ang huling tagapagpasya at tagapanguna sa tahanan.

Ngayon, ito ay maglalabas ng katanungan.  Paano kung ang asawang lalaki ay umasa ng isang bagay
sa kanyang asawa na ipinagbabawal ng Dios?  O, paano kung ang kanyang asawang lalaki ay nagpipigil
sa kanya na gawin ang kautusan ng Dios?  Itinuturo ng Biblia na siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan
muna ng Panginoon.   Sinusunod ng babae ang kanyang asawa “sa Panginoon.”  Hindi sinasabi ng
Biblia sa kanya (babae) na sumunod sa lahat ng bagay ngunit, ang maging masunurin, magpasakop
sa lahat ng bagay.  At mayroong kaibahan.  Minsan ang mananampalataya ay tinatawagan na suwayin
ang nasa kapangyarihan kung ang pagunod ay magdudulot ng kasalanan.  Subalit gayonman, ang
mananampalataya ay dapat magpakita ng paggalang sa may kapangyarihan at kahit minsan, ipasakop
ang sarili sa mga bunga nito.  Sa palagay ko, halimbawa, ng mga Cristiano na pinag-usig sa
paglilingkod sa Panginoon.  Ipinagbabawal ng Pamahalaan na sila ay sumamba.  Ipinag-utos ito ng
Dios, kaya tumuloy sila at sumamba sa Dios at ang mga bunga ay dumating sa kanilang buhay.
Gayonman, sila ay tinawagan pa rin na galangin ang mga nasa kapangyarihan.  Sa gayong mga
sitwasyon, ang babae ay manatili sa kanyang kaamuaan at pananahimik na espiritu na idinadalangin
ito sa maka-Dios na pag-uugali, upang marahil kahit ang kanyang asawa ay makinabang sa Panginoon.
Ito ang itinuturo ni Pedro sa 1 Pedro 3:1.

Ngayon, nais ko na wakasan ang mensaheng ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang praktikal na
pamamaraan kung saan ang babae ay magagawang dalhin ang tawag ng pagpapasakop.  Dapat natin
maisip na ang panawagang ito ay positibo.  Binibigyan-diin kung ano ang dapat gawin ng babae, at
kung ano ang hindi niya dapat gawin.  Ibig sabihin nito na ang pagpapasakop ng babae ay maglalagay
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ng lahat ng kanyang mga talento at kakayahan at pagkukunan at lakas upang isulong ang pangalan
at ang kabutihan ng kanyang asawa at pamilya.  Gaya sa asawang lalaki, na siyang ulo, ay dapat
magtaglay ng pusong naglilingkod, upang siya ay pasakop dito.  Makikita ng babae ang sarili na siya
ay bahagi ng kanyang asawa – hindi bilang kanyang kalaban, na lumalaban upang maliitin ang kanyang
(lalaki) tungkulin at upang baligtarin ang kanyang layunin.  Ang babae ay hindi nag-iisa, na gagawin
nang nag-iisa, kundi siya ay kasama niya ang asawa sa tahanan.

Kaya nga mga kababaihan, mga maybahay, narito ang ilang biblikal na pagpapayo kung paano ito
isasakatuparan sa isang praktikal na paraan sa pag-aasawa.

Una, patungkol sa iyong asawang lalaki, maging mabuti ka sa kanya.  Sinasabi ng Mga Kawikaan 31
sa mabuting maybahay, na gagawan niya siya ng kabutihan at hindi kasamaan sa lahat ng araw ng
kanyang pamumuhay.  Magpakita ng pagkilala sa iyong asawang lalaki kung sino siya at kung ano ang
kanyang ginagawa.  Pangalagaan mo siya (lalaki) sa pamamagitan ng pagpapakita ng interes sa
kanyang mga suliranin at pinahahalagahan.  Tulad sa sinasabi ng Filipos 2,  “Huwag tingnan ng bawa't
isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawa't isa naman ay sa iba't iba.”  Maging karapat-dapat
at mapapagkatiwalaan, tulad ng sinasabi ng Mga Kawikaan 31:11,  “Ang puso ng kaniyang asawa ay
tumitiwala sa kaniya.”  Oo, ilaok mo ang iyong mungkahi at payo sa kanya, subalit hindi sa pagsalungat
sa kanya.  Hayaan mo na ang iyong pakikipag-ugnayan sa kanya ay sa pag-ibig.  Huwag mo siyang
papahiyain na may pagpapatawa o palagi mong tinutumbok ang kanyang mga pagkakamali.  Sa halip,
magpakita ka ng pagtitiwala sa kanya at sa kanyang pagpapasya upang sa gayon hindi siya maging
magduda o nagtatanggol.  Mahalin mo ang iyong asawa.  Makipag-ugnayan ka ng iyong pagmamahal
na naayong katangian at ibinibigay mo ang iyong sarili para sa kanya.

Pangalawa, patungkol sa iyong tahanan at pamilya, gawin mong tahanan ang iyong bahay sa
pamamagitan ng paglikha ng kapaligiran ng paghimok at pagkalinga, ng pag-unawa at tanggulan.
Maging ina ka ng tahanan, upang ang tahanan ay hindi maging magulo na puno ng kawalang-kaayusan
at kalituhan.  Subalit iwasan din na gawing ang bahay na isang pakitang-tao kung saan ito ay nagiging
imposibleng  tirahan.  Maging matipid, maging masipag, maging matiyaga, maging mapangarapin, na
tulad sa maybahay ng Mga Kawikaan 31.

Sa pagpapalaki ng iyong mga anak, makipagtulungan sa iyong asawa kaysa makipag-away sa kanya
at ilagay ang mga bata sa gitna ng inyong pagtatalo.  Maging tapat ka sa iyong asawa sa harap ng
iyong mga anak.  Huwag mong kampihan ang iyong mga anak o mag-reklamo laban sa iyong asawa
sa mga bata.  Ayusin lahat ng inyong di pagkakaunawaan sa iyong asawa ng pribado, malayo sa iyong
mga anak.

Pangatlo, patungkol sa iyong sarili at harap ng Dios, panatilihin ang mabuting buhay espiritual upang
magawa mo ang iyong gawain sa harap ng Panginoon.  Linangin ang panloob na kagandahan ng
kahinahunan.  Gumawa sa kaasalan ng pagpapatawad at pagtitiis sa iyong pakikipag-relasyon.  Maging
tapat.  Magkaroon ng pagmamahal na naniniwala tungkol sa magagawa ng iba.  Masiyahan sa iyong
tawag mula sa Dios.  Hanapin ang kaligayahan sa paglilingkod at hindi sa makasariling pakinabang.
Huwag maging mapag-imbot kung anong meron ang ibang kababaihan sa kanilang mga asawa.
Ibinigay sa iyo ng Dios ang lalaking para sa iyo.

Ang mga bagay na ito na darating lamang kapag patungkol sa Dios, na may maayos na puso ng
pagsisisi at pananampalataya at pagpapasakop.  At ito ay nangangahulugang suriin ang iyong sarili sa
liwanag ng mga katotohanang ito.  Ikaw ba talaga ay namumuhay sa pagpapasakop sa iyong asawa?
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Ikaw ba talaga ay kanyang katuwang?  Ang tawag na ibinigay sa iyo ng Dios ay napakahirap,
katunayan imposible kung wala ang biyaya ni Jesu Cristo.  Kay Cristo lamang may pagpalaya mula sa
ating likas na espiritu ng paglaban sa Dios.  Sa pamamagitan Niya ikaw ay may kapatawaran sa lahat
ng iyong kabiguan sa nakaraan.  Sa Kanya ay may lakas sa kasalukuyan upang lupigin anomang
makasalanang kaasalan at maging maybahay na niloob ng Dios sa iyo na bilang babae.  Sa pagsisisi,
hilingin mo sa Dios ang Kanyang biyaya.  Ang biyayang ito ay tulad ng biyayang nakapagliligtas na
inihanda ni Cristo sa Kanyang kasintahan upang maiharap Niya sa Kanyang sarili na isang
maluwalhating iglesia, na walang dungis o kulubot o anoman, kundi ito ay maging banal at walang
kapintasan.  Ang malaman at maranasan ang kapangyarihan ng pagmamahal ni Cristo, na ikaw din, ay
mabuhay sa ganitong paraan kasama ang iyong asawa.

_________________________________

Manalangin tayo.

Ama, aming ipinapahayag na ang pag-aasawa ay perpekto Mong dinisenyo.  Tulungan kami na
mabuhay sa disenyo na Iyong kalooban sa amin, para sa aming kapakinabangan, at para sa
kaluwalhatian ng Inyong pangalan, Amen.


